АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Загальні дані
Педагогічний працівник, що атестується,

Завідія Наталя Ярославівна
(прізвище, ім’я, по батькові)

Дата народження

24.12 1976 р.
(число, місяць, рік)

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації
вчитель географії Івано – Франківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів імені Івана
Франка смт Івано - Франкове Яворівської районної ради Львівської області, 14 років
Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 14 років,
за спеціальністю 14

років

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу,

рік його

закінчення, спеціальність) повна вища, спеціаліст, Львівський національний

університет

ім. І. Франка, 1997р., викладач географії
Науковий ступінь (вчене звання)

немає

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата
видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації) вчителів географії при
Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної

освіти, свідоцтво від

28.11.2014 року №24247.
Дата та результати проведення попередньої атестації 31 квітня 2010

р., встановити

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»
Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період
Завідія Наталія Ярославіївна працює у даній школі з 2001-го року.

Працюючи над науково

– методичною проблемою «Туризм і краєзнавство, як засіб активізації пізнавальної
діяльності учнів на уроках географії», вчитель особливу увагу приділяє розвиткові
геопросторового мислення, вчить застосовувати здобуті знання на практиці. Під час
проведення уроків використовує цікаві форми і методи: географічний крос, географічна
розминка, випереджувальні завдання, знайди відповідне, географічний диктант, географічна
мозаїка, творча лабораторія, картографічний практикум, експрес-тести, поетичні хвилинки,
«вірю не вірю», пошуковий, аналітико – статистичний облік та аналіз результатів роботи.
Значну увагу приділяє проведенню екскурсій, туристичних походів у природу, що допомагає
виховувати в учнів бережливе ставлення до природи, рідного краю. Відвідує історичні місця
Львівщини, Волині, де учні пізнають звичаї та традиції свого народу.

Систематично підвищує свій фаховий рівень, активно займається самоосвітою. Завідія Н.Я. є
членом районної творчої групи вчителів географії, районної та окружної предметної комісії
Івано - Франківського округу вчителів географії. Проводить відкриті уроки, виступає з
доповідями, бере активну участь у різнопланових семінарах, конференціях, таких як:
Всеукраїнська конференція з питань державної екологічної політики, обласної конференції
«Громадська оцінка української екологічної політики за період 2003-2011р.». Щорічно бере
активну участь у районному конкурсі «Туристичний зліт». Вчитель готує учнів та бере участь
в обласних змагань козацько-спортивної гри «Сокіл-Джура» (2011р- IV, 2012р-ІІІ, 2013р-ІІ
загальнокомандне місце). Свою роботу пов’язує з природоохоронною діяльністю, зокрема
тривалий час є керівником гуртка «Екологічне краєзнавство» від КЗ ЛОР ЛОЦЕНТУМ на
базі школи. Активно співпрацює з науковими співробітниками заповідника «Розточчя» з
питань еколого - краєзнавчої роботи, діяльність якої була представлена вчителем на
Всеукраїнському екологічному форумі «Екологічна освіта та освіта для сталого розвитку:
проблеми, пошуки, інновації» в місті Києві, де виступала з доповіддю на тему: «Екологічна
освіта школярів у співпраці з природним заповідником Розточчя» та була нагороджена
сертифікатом Міністерства освіти і науки України Національного еколого натуралістичного
центру учнівської молоді за участь. У 2012р. команда школи, під керівництвом вчителя, була
нагороджена грамотою національного парку за здобуте ІІІ місце у акції – змаганні «Поїдемо
поговоримо з лісом», 2013р. нагороджена грамотою національного парку за вагомий внесок у
формуванні екологічної свідомості шкільної молоді. Її учні Груба С. (10 клас), Хомик В.
(6клас)., Зіянчуріна В.(6клас) брали участь у Всеукраїнському конкурсі «Відповідальність за
створіння», та були нагородженні грамотами Києво - Галицького верховного архієпископства
УГКЦ з питань екології, їх роботи надруковані у збірці робіт Всеукраїнського конкурсу
«Відповідальність за створіння -2013». Чіх Р. та Ройко В. (9 клас) переможці першого туру і
учасники ІІ туру у міжнародному конкурсі «Аліанте» - 2013, нагороджені сертифікатами за
участь. Команда школи під керівництвом вчителя неодноразово були переможцями у змаганні
волонтерських клубів Милосердя під гаслом «Милосердя не має меж»: 2013р. –І місце,
2012р. – І місце, 2011 р. – ІІІ місце. Вчитель відзначена подякою Відділу освіти Яворівської
РДА за активне пропагування здорового способу життя серед учнівської молоді – 2014р., а її
учні: Чіх Р. (10 клас) нагороджена грамотою відділу освіти Яворівської РДА за І місце у
районному етапі VІІ –ого Всеукраїнського фестивалю – конкурсу «Молодь обирає здоров’я»
та була учасником обласного етапу, учні (6 кл.) Савка О., Лозинська Р., Тизьо І., нагороджені
грамотами відділу освіти Яворівської РДА за ІІІ місце 2014р.

Завідія Н.Я. відповідально ставиться до доручень, активна в громадському житті школи.
Користується авторитетом серед учнів школи та батьків.

